
 
 

ATA N.º 25/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião de 22 de junho de 2022 

 

 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, reuniu a Junta de Freguesia 

do Lumiar, em Reunião, na 25ª reunião do mandato autárquico 2021-2025. 

Estiveram presentes o Presidente, Ricardo Mexia, a Tesoureira, Joana Barata Lopes, o 

Secretário José Silva Pinto e os vogais Ana Beatriz Nunes, Carla Sequeira, Fernando Baião e 

Madalena Pestana de Vasconcelos. Estando verificada a existência de quórum, o Presidente 

deu início à reunião. 

Ponto 1 – Propostas subscritas pelo Presidente  

1.1. – Deliberação n.º 437/2022 – Aprovar a Informação Escrita do Presidente, referente 

ao 2º Trimestre de 2022 (Proposta n.º 437) 

 

 

 

1.2. – Deliberação n.º 438/2022 – Aprovar e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia 

os projetos de Regulamento infra mencionados, anexos à presente proposta e dela fazendo parte 

integrante: 

a) Tabela Geral de Taxas da Freguesia do Lumiar; 

b) Regulamento do Lavadouro da Freguesia do Lumiar; 

c) Regulamento do Mercado do Lumiar; 

d) Regulamento de atribuição de Apoios da Freguesia do Lumiar; 

e) Regulamento de Contra Ordenações da Freguesia do Lumiar; 

Aprovada por unanimidade 



 
f) Regulamento de utilização do Autocarro da Junta de Freguesia do Lumiar (Proposta 

n.º 438) 

 

 

 

Ponto 2 – Proposta subscrita pelo Secretário José Silva Pinto 

2.1. – Deliberação n.º 434/2022 – Aprovar a alteração à Deliberação n.º 407/2022 – 

Aprovar a renovação dos serviços de certificação dos serviços de Higiene Urbana, à empresa 

SGS – Serviços Internacionais de Certificação, Lda., no montante de €1. 662,32 (mil 

seiscentos e sessenta e dois euros e trinta e dois cêntimos), já com IVA incluído à taxa legal 

em vigor. (Proposta n.º 434) 

 

 

 

Ponto 3 – Propostas subscritas pela Tesoureira Joana Barata Lopes 

3.1. – Deliberação n.º 439 – Aprovar e remeter à Assembleia de Freguesia, para que este 

órgão aprove: 

a) Abertura de 1 (um) procedimento de formação de contrato de aquisição de serviços 

de revisão legal de contas da Freguesia do Lumiar e respetivas peças procedimentais, 

relativo ao exercício de 2022, por ajuste direto, à Mazars & Associados, Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas, S.A. (NIPC:502107251), com um montante máximo 

de despesa de até €10.000 (dez mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor. 

 

 

 

 

 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
 

E não havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião. 

 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 22 de junho de 2022. 

 

 

 

 

Presidente Ricardo Mexia  

 

 

 

 

 

 

Secretário José da Silva Pinto  
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